
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250304228-0 นางสาวสิริจรรยา   พรพยุหเกียรติ ปบง.62/3 ม.6
2   076250304229-8 นางสาวณัฐณิชา   ปัญญายิ่ง ปบง.62/3 ม.6
3   076250304230-6 นางสาวอรรัมภา   บุญสมเชื้อ ปบง.62/3 ม.6
4   076250304231-4 นางสาวกัญญารัตน์   อินจ าปา ปบง.62/3 ม.6
5   076250304232-2 นางสาวโสพิชฌา   สุพานิช ปบง.62/3 ม.6
6   076250304233-0 นางสาวสุจิตตรา   ยานพะโยม ปบง.62/3 ม.6
7   076250304235-5 นายวิศรุต   นาคปิน่ ปบง.62/3 ม.6
8   076250304236-3 นางสาวฐิติรัตน์   ปานมีศรี ปบง.62/3 ม.6
9   076250304237-1 นางสาวเพ็ชรญาดา   เพ็ชรสุข ปบง.62/3 ม.6
10   076250304238-9 นางสาวนฤมล   กาญจนธีรกุล ปบง.62/3 ม.6
11   076250304239-7 นางสาวสุกัญญา   สมนึก ปบง.62/3 ม.6
12   076250304240-5 นางสาวกิตติยา   ศรสุวรรณ ปบง.62/3 ม.6
13   076250304323-9 นายปวัชพงษ์   มากชื่น ปบง.62/4 ม.6
14   076250304325-4 นายศิริพงษ์   ศรีนวล ปบง.62/4 ม.6
15   076250304326-2 นางสาวนภัสสร   สอนเขียว ปบง.62/4 ม.6
16   076250304327-0 นางสาวอักษรสวรรค์   พวงมณี ปบง.62/4 ม.6
17   076250304328-8 นางสาวมุขสุดา   งามแก้ว ปบง.62/4 ม.6
18   076250304329-6 นางสาววนัสนันท์   เสมสง่า ปบง.62/4 ม.6
19   076250304331-2 นางสาวภัทราภรณ์   ดวงจ าปา ปบง.62/4 ม.6
20   076250304332-0 นางสาวอภิชญา   กวีสุทธิ์ ปบง.62/4 ม.6
21   076250304333-8 นายบุริศร์   เมธีอัษฎาวุฒิ ปบง.62/4 ม.6
22   076250304334-6 นายประเสริฐ   อินทรก าแหง ปบง.62/4 ม.6
23   076250304335-3 นางสาวฐนิชา   ม่วงสวย ปบง.62/4 ม.6
24   076250304336-1 นางสาวนภัสวรรณ   รุดวงษา ปบง.62/4 ม.6
25   076250304337-9 นายภูเมธ   เพราะประโคน ปบง.62/4 ม.6
26   076250304338-7 นางสาวอิสมี   โต๊ะมะ ปบง.62/4 ม.6
27   076250304339-5 นางสาวจันทร์ทิพย์   แซ่ต้ัง ปบง.62/4 ม.6
28   076250304340-3 นางสาวศิลป์สวรรค์   อ านาจมั่นคง ปบง.62/4 ม.6
29   076250304401-3 นางสาวเนตรธิดา   บุตมะ ปบง.62/5 ม.6
30   076250304402-1 นางสาววรัญญา   คงสบาย ปบง.62/5 ม.6
31   076250304404-7 นายนฤพล   โกยทรัพย์สิน ปบง.62/5 ม.6

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่2
ห้องเรียน 7303 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที ่4,10-12 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
วันที ่8 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00น. , 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

วันที ่4,7,10 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

 วิชาชพีเฉพาะการบัญช ี(ธุรกิจ)



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่2
ห้องเรียน 7303 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที ่4,10-12 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
วันที ่8 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00น. , 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

วันที ่4,7,10 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

 วิชาชพีเฉพาะการบัญช ี(ธุรกิจ)

32   076250304405-8 นางสาวกนกวรรณ  ปราบมาก ปบง.62/5 ม.6
33 นางสาวศิริธิดา ฟักพานิช ม.6 Tcas 4
34 นายสิทธิเชษฏ์ ภูแ่ย้ม ม.6 Tcas 4
35 นางสาววรดา ธุวพรนิธิ ม.6 Tcas 4
36 นางสาวภัทรวรรณ กัณพัฒณะ ม.6 Tcas 4


